
 TEMA 1: HOMEOSTASIS 

 

1) COMPARTIMENTS I LIQUIDS CORPORALS 

·Homeòstasis: mantenir unes condicions gairebé constants del nostre medi 
intern. Homo(semblant)/ -stasis (condició). 

·Els líquids els podem dividir en: 
a) Intracel·lular(LIC): 2/3 parts  
b) Extracel·lular(LEC): 1/3 part.{plasma sanguini, líquid intersticial} 

·En el medi intern dels éssers vius hi trobem el LEC 
·Mantenim l’estabilitat de varies maneres dins un rang de valor com: temp. 

Corporal/PH sanguini/pressió arterial... 
·Tot el que s’introdueix de més al nostre cos, s’elimina en proporció      sempre 

es manté igual. 
·L’organisme es una integració de sist. I aparells que treballen per mantenir el 

medi intern estable.                      s. nerviós 
- Regulació f. corporals             s. endocrí  

 

 DINAMICA DE MEMBRANA 

·Membrana             Bicapa             - Membrana que separa LIC/LEC 
  plasmarica            lipídica            - Barrera selectiva 
 
· Transport de molècules 
 per biocapalipidica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Transport passiu: 
· Difusió: moviment de la mole. d’una major concentració a menor. Favor de 

gradient. 
(a) Simple:  

1 Les molec. Es mouen per aconseguir igualar els medis. 
·Les úniques que poden passar sense             - O2 entra (LIC) 
 problemes son les molec. Liposolubles         - Co2 surt (LEC): alcohols i N2 
  
2      Proteïnes canal:  

- Porus de membrana : moviment  favor de gradient de concentració de 
H2O. 

- Canals tipus comporta: solen estar tancats i només sobren per estímuls. 
·Missatges intracel·lulars(canal regulat per compostos químic) 
·Estat elèctric de la cel. (canal regulat per voltatge) 
·Canvis físics(canal amb 
comporta mecànica) 

(b) Facilitada:  
·Proteïnes transportadores: no deixen 
canal obert entre LIC i LEC. 
-Selecció més acurada de la molècula. 
-Més lents que canals oberts. 
-Mobilitza molècules més grans. 
 
     DIFERENCIES: SIMPLE VS FACILITADA 

·Específic: pot transportar una molec o grups 
de molec. 
·Saturació: transport màxim depèn nº de 
molec transportades. 
   - Amb menys concentració facilitada més 
ràpid. 
   -Pro arriba a un punt que no pot augmentar 
la velocitat (v.màx) 

 Transport actiu: 
(a) Primari: 

·Mante gradient de concentració de Na i k entre LC iLEC 
·Consumeix un 30% ATP, produït per la cel.(hidròlisi de aigua) 
· Bomba Na i k: La bomba permet intercanviar ions Na i K provinent del 
medi extracel.lular , en una proporció de 3 Na/ 2 K.  
·Altres:- H+/k+ (antiport) // Ca 2+ (uniport) 

Transport passiu                 
- No despesa 

energetica 
- E: mov.molecular 

 

 

 

Transport aciu                
- Si despesa 

energetica 
 

 
 

·Difusió: 
a) Simple 

-Sense res 

(porta oberta) 

-Proteina que 

fa de canal. 

b)Facilitada  

a) Primaria 

b) secundaria 
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Comp. LIC 

Poques 
proteines 

LEC 
Moltes 
proteïnes  

Cl - 4mmol 103mol 

Na+ 10mmol 142mmol 

K+ 140mmol 4mmol 

Ca 2+ 2,4mmols 0,0001mm 

 

(b) Secundari: 
·Utilitzen l’energia cinètica emmagatzemada 
en una molècula a favor de gradient (energia 
que ha emmagatzemat en el t. primari.) 
1 Cotransportadors simport: movilitzen dos o 
més sustrats en la mateixa direcció a través 
de la menmbrana. 
2 Cotratranportadors antiport: movilitzen substrats en direccions diferents. 
 

2) OSMOSIS I TONICITAT  
·Osmosi: moviment d’aigua a treves de la bicapa lipídica en resposta a un 

gradient de concentració de solut.                             Aquoporines 
·L’aigua es desplaça lliurement per              Canals iònics plens H2O 
·Cos humà (60%) sempre intentarà             Equilibri osmòtic. 
·Durant l’osmosi l’aigua es desplaçarà per diluir 

la solució és concentrada  
-Pressió osmòtica: la força que cal aplicar 

per contrarestar l’osmosi (atm, mm hg) 
 

·Osmolaritat: la concentració de soluts en 
solucions biològiques. Nº de partícules per litre 
de solució. Aquesta prediu de forma quantitativa el moviment 
osmòtic de l’aigua  
- Les solucions poden ser de tes tipus: isosmolar, hiperosmolari i 

hiposmolar. 
 

·Tonicitat: es un terme que es fa servir per descriure una solució i com aquesta 
afecta al volum de la cèl·lula . Es fa servir de manera comuna per quan es 
descriu la resposta d’una cèl·lula a una solució externa. 

 Hipotònica: es una solució que te menor pressió osmòtica que 
qualsevol altre solució.(Ex: Quan citoplasma de la cel. Es banya en 
solució hipotònica , l’aigua fora la solució però dins la cel.lula.) 

 Hipertònica: es una solució que te major concentració de solut que en 
la que es troba en la mateixa cel. L’ aigua es redirigirà fora de la cel. 

 
                                                                       
 
 
 

                                   OSMOLARITAT VS TONICITAT 

1.Descriu nº de partícules de solut 
dissoltes en un volum de solució 

1.No te unitats, es un terme 
comparatiu 

2.Serveix per comparar dos solucions 
qualsevols 

2.Comara solució amb una cel.(serveix 
per descriure. 

3.Sola no indica que li passa una cel. 
en una solució 

3.Es refereix a que li passa al volum 
cel·lular quan aquesta es col·loqui en 
una solució. 

 

3) EL POTENCIAL DE MEMBANA EN REPÓS 
·El LIC i el LEC tenen molècules dissoltes que porten ions, tot i així totes les 

cèl·lules tenen el mateix potencial en repòs. 
·Hi ha carreges compensades (tan dintre com fora la cel.)     Eq. Electroquímic 
·Les proteïnes de transport creen un gradient electroquímic entre LIC i LEC, 

generant el potencial de membrana. 
 

 Electricitat bàsica: 
a) ·Qualevol carrega +, existeix el seu electró -. 

·El cos humà en el seu conjunt es electrònicament neutre. 
b) ·Les carregues oposades s’atrauen. Mateix tipus es repelen. 
c) ·L’aigua es bona conductor de la carrega elèctrica. 
d) ·Separar carregues ----- Requereix energia. 

EX: El LIC i L-ec es troben en Desequilibri electric. 
 

 DE QUE DEPEN EL POTENCIAL DE MEMBRANA? 
1. Dels gradients de concentració dels diferents ions: 

·La bomba Na+/k+ ajuda a mantenir el potencial de membrana en 
repòs. 

2. De la permeabilitat de la membrana en els diferents ions: 
·La majoria de les cèl·lules són entre/fins100 vegades més permeables 
al k+ que el Na+( fuga del k+) 
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 POTENCIAL D’EQUILIBRI EN UN IÓ 

 K+ 

·  ELECROPOSIVITAT  DE LEC (-90 Mv) 
Una sortida de K+ crea una augment de la 
electropositivitat de LEC  
 

·  ELECTRONEGATIVITAT DE  LIC 
 
Aquesta electronegativitat per part de la 
proteïna atrau al K+ del LEC, que tornarà ha 
entrar. Mai arribarem a l’equilibri, però hi 
haurà un punt en que les sortides i les 

entrades del K+, seran les mateixes, arribant al potencial d’equilibri. 

 Na+ 
· Les membranes son impermeables al Na+ 
· Les carges negatives atreuen el sodi LEC al 
LIC 
 

 · ELECROPOSIVITAT DE LIC 
 

·  ELECTRONEGATIVITAT DE DE LEC 
 
Seguirà entrant el Na+ fins que el Cl- atregui 
de nou al Na+, que sortirà de la cèl·lula. 

Amb el Na+ no acostuma a passar, perquè aquest no entra gairebé mai. En canvi, 
el K+ pot anar entrant i sortint . 

 

 CANVIS EN LA PERMEABILITAT ALS IONS 
 

 
 

·En el gràfic es mostra el potencial de membrana en funció del temps. 
· Comença des de un valor de repòs( -70mV). 
·  Quan el gràfic augmenta (menys negatiu) , la diferencia entre l’interior i 

l’exterior de la cèl·lula disminueix i es diu que la cèl·lula s’ha despolaritzar. 
·El retorn al potencial de membrana en repòs repolarització  
 
· Si el potencial en repòs s’allunya de 0 , el potencial ha augmentat i la cèl·lula s’ha 

hiperpolaritzat. 
·Els ions més important : Na+, Ca2+, Cl- i K+. 
· L’entrada de Ca2+, o Na+ despolaritzara la cèl·lula(potencial de membrana més 

++); l’entrada de Cl-, provocarà la hiperpolarització de la cèl·lula potencial de 
membrana més --)  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cl- 
Cl- 
Cl-  

 TRNSPORT DE VESICULES: 

·Que passa quan hi ha molècules molt grans que no poden passar? En 
aquest cas es desplacen amb vesícules. I aquestes tenen dos maneres: La 
fagocitosi i la endocitosi. 

 LA FAGOCITOSI: 

·La fagocitosi es el procés que amb l’ajuda de l’actina , una 
cèl·lula engloba un bacteri o una partícula gran a dins una 
vesícula unida a la membrana, fagosoma. 
·Aquest es desprèn de la membrana cel·lular , i es desplaça a 
l’interior on es fusiona amb un lisosoma. 
·La fagocitosi requereix ATP per el moviment del citoesquelet i 
per el transport intracel·lular de les vesícules.  
·En els humans nomes es fa la fagocitosis en determinats tipus de 
globus blanc (fagòcits). 
 

 L’ENDOCITOSIS: 
·Aquesta es la segona via per la qual passen les grans molècules, 
que es mobilitzen cap a l’interior de les cèl·lula. La diferencia es 
que en aquest cas la superfície de la membrana s’invagina en 
contes de sobresortir. 
·Procés que també requereix ATP. 
·D’aquest procés també existeix el seu contrari: l’exocitosi; on la 
vesícula es fusiona de nou amb la membrana.  
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 CANVIS EN LA PERMEABILITAT DE LA MEMBRANA : 
-  ELS IONS MODIFIQUEN EL POTENCIAL DE MEMBRANA 
 
· Un canvi significatiu en el potencial de membrana , requereix el moviment 
de molt pocs ions. 
·No es necessari intervenir el gradient de concentració dels ions per modificar 
el pot de membrana.  

 

 Exemple de la secreció d’insulina: 
 

·La secreció d’insulina permet que les cèl·lules del nostre cos captin la 
glucosa ( sense insulina la cèl·lula no agafa glucosa) 

·les cèl·lules encarregades son les cèl·lules  pancreàtiques. 

· Quan la cèl·lula esta en repòs, la cèl·lula  té dos dels canals de 
membrana que contribueixen a controlar la alliberació de la insulina. Un 
d’aquest es el canal Ca2+. Aquest esta tancat mentre la membrana estigui 
en respòs.  
·L’altre canal es el canal K+; que esta generalment obert. 
 

 Com s’allibera? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) COMUNICACIÓ ENTRE CÈL.LULES  
 
·El cos humà esta format per 75 billons de cèl·lules. 
·Existeixen dos tipus de senyals les elèctriques (potencial de membrana ) i les 
químiques. Aquestes són les responsables de la majoria de comunicacions del 
organisme. 
·Les cèl·lules que reben aquestes senyal son cèl·lules diana. 
 

 A DISTANCIES CURTES 
 

CANALS DE 
COMUNICACIÓ 

SENYALS DEPENEN DEL 
CONTACTE 

SENYALS AUTOCRINS I 
PARACRINS 

   

· Forma més simple i 
directe de comunicació. 
·Aquesta unió es forma 
a partir de la unió de 
proteïnes que 
sobresurten de la 
membrana i que 
s’anomenen coneixinas. 
·Aquestes dues 
proteïnes formen un 
cana (connexió) que pot 
obrir-se i tancar-se. 

·No fa falta contacte de 
membranes 
·només cèl·lules de 
contacte(sist. Immunitari) 

·Els senyals paracrins, 
son aquells que actuen 
en cèl·lules ubicades al 
seu voltant. 
·Si una senyal actua 
sobre ella mateixa direm 
que es autocrina. 
Ex: histamina (actua de 
senyal paracina per l’inici 
d’un procés d'inflamació) 

 

 

1. Després d’un àpat,, els nostres nivell de glucosa pugen. 

2. La glucosa arriba a les cèl·lules  i entra mitjançant el Transportador 

GLUT. 

3. L’increment de la glucosa a les cèl·lules estimula les vies 

metabòliques de la glicòlisi  i el cicle de krebs  i augmenta la 

producció ATP. 

4. Quan ATP s’uneix al canal K+, aquest es tanca, evita que aquest 

s’escapi. Això produeix la despolarització de la cèl·lula, i la obertura 

del canal Ca2+ 

5. A conseqüència s’inicia l’exocitosi de les vesícules  que contene 

l’insulina. 
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1. La molècula senyal (1r missatger) porta la informació a la cèl·lula diana. 

2. La cèl·lula pot respondre o no a un senyal químic depenent de si te o no els 

receptor adequats (la unió del lligand al seu receptor activa al receptor) 

3. Transductor converteix una forma de senyal en una altre. Amplificador de la 

senyal. El receptor  activat desencadena l’activació d’una o més molècules de 

senyal intracel·lular. 

4. La última molècula de la via inicia síntesis de proteïnes diana per crea una 

resposta. 

 A DISTANCIES LLARGUES 
 
 HORMONES: 

·Manera més eficient d’enviar ordres. 
·Una cèl·lula o una glàndula sencera poder sintetitzar una hormona 
·Aquesta hormona s’allibera a la sang, i s’encarrega d’informar a tot 
el cos. 
·Sempre ha d’haver un receptor per l’hormona  sinó no s’iniciarà 
l’ordre de l’hormona. Si te receptor, donarà resposta. 
·Actuen en molt baixes concentracions. 

 NEUROHORMONES: 
 ·En aquest cas no es una cèl·lula ni un òrgan, es una neurona. 
·L’estímul es elèctric. 
· Aquesta com las anterior envia l’ordre per el corrent sanguini fins la 
cèl·lula diana.  

 NEROTRANSMISORS: 
·Es igual que els neurohormones amb la diferencia que en aquest cas 
l’impuls elèctric s’allibera a l’espai sinàptic, i no al corrent sanguini.  
 

5)  VIES DE TRANSDUCCIÓ DELS SENYALS 
 

·No totes les cèl·lules responen a cada senyal que arriba. 
·La resposta esta en les proteïnes de les cèl·lules diana. 
·Una cèl·lula no pot respondre a una senyal si no te la proteïna receptora 
adequada a aquesta senyal. 
· Si la cèl·lula te la proteïna s’iniciarà una resposta. 
·Els receptors de molècules senyal lipòfiles, poden estar ubicades bé al 
citoplasma o al nunci. Degut a que al lligand no te problema per difondre per la 
capa lipídica. 
·El receptors de membrana poden unir-se a lligand lipòfils i també liòfobs. 

 
 

 TIPUS DE RECEPTOR DE MEMBRANA  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Canals iònics regulats per comportes químiques: 
· Tipus de comporta química (s’obre i es tanca) 
·Activats per el lligand o receptors-canals. 

 

 Enzim – receptor: 
·Aquest esta connectat l’exterior amb l’interior. Té la característica de 
que es un enzim. 

1. Activa el receptor exterior, que activa l’enzim 
intracel·lular( Tirosin Quinassa TK) 

2. Gasta un fòsfor de l’ ATP, i crea: 
Proteina+ADP(Fosforila proteïnes de la cèl·lula i les 
activa) 
 

 Receptor associats a proteïna G: 
·L’extrem citoplasmàtic del receptor esta unit a una molècula 
transductoctora de membrana de tres parts, proteïna G. 
·Els lligands poden ser hormones, factors de creixement... 

1. La proteïna G s’Inactiva i s’uneix a GDP 
2. L’intercanvi de GDP per GTP, activa la proteïna G, que 

pot provocar: Obertura del canal iònic . i que es 
modifiqui l’activitat enzimàtica del costat 
citoplasmàtic. 

                     ·Ex: Adenil ciclasa/ Fosfolipassa 
                    

 


